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CJVV E1 - CJVV E2 open wedstrijd 
Het was spannend om tegen de E1 

aan te treden; het cijfer 1 zorgt toch  

altijd voor een extra portie ontzag. 

Zoals vaker moesten onze jongens  

even in het ritme komen terwijl de E1 

met een hoog tempo begon. Een vlotte 

2-0 achterstand was het gevolg. We-

sley, Tijl en Joyce knokten voor wat ze 

waard waren en kregen steeds meer 

grip op de snel combinerende tegen-

stander.  

E1 kon het hoge tempo niet volhouden 

en liet steeds vaker gaten vallen. Ser-

hat en Imad maakten daar handig 

gebruik van zodat we na een kwartier-

tje weer langszij kwamen.  

Er waren mooie aanvallen, kansen 

over en weer en we kwamen af en toe 

goed weg. Met een 4-3 achterstand 

werd de rust dankbaar aanvaard, het 

was hard nodig om even bij te komen.  

E1 kwam de tweede helft snel en fel 

uit de startblokken, wij werden hele-

maal weggetikt en stonden binnen 

een paar minuten op een 8-3 achter-

stand.  

Toch gaf niemand de moed op; ieder-

een bleef werken,er werd niet gemop-

perd en er kwamen zelfs weer kans-

jes. Het lange wachten van Jaylon uit 

F1 werd beloond met een verdienste-

lijke invalbeurt.  

 

Met opgeheven hoofd het veld af. De 

10-4 eindstand is voor de statistie-

ken, voor beide teams was het een 

goede oefenpot. 

  

Hein 

 

 

 Verslagen van: 

- E1-E2 (twee keer) 

- E3 

- D4 

 Scheidsrechtersnieuws: 

Stephan Marsman 

 Pupil van de week: Hamza  

 Foto’s wedstrijd D1 

 Informatie over afgelastingen 

 En verder:  

- Wist je dat? 

- Waar is de bal? 

- Quizvraag 

- Uitslagen 

 

In deze editie 

Nadat onze wedstrijd door de KNVB was afgelast,  vonden onze coaches het 

leuk om ons toch te laten voetballen. 

Toch lekker vroeg uit ons bed. 

De E1 leek in het eerste begin wat scherper, hierdoor was het al snel 2-0. 

We speelden niet goed, en hadden veel balverlies. Zo stond het zomaar 2-2, dit 

kwam door slordig verdedigen en niet goed druk op de bal te zetten. 

Na de 2-2 gingen we iets beter spelen. We kregen veel kansen, maar ook Koen 

de keeper van de E2 zat er vaak goed tussen, zodat we niet scoorden. Eindelijk 

viel de 3-2 voor ons. 

Maar ook snel volgde de 3-3. Dit was ook de ruststand. Na de korte pauze en 

de vele aanwijzingen van Jelmer en Ben gingen we verder. Het werd snel 4-3 

voor ons. Het begon beter te lopen bij ons en al gauw was het 7-3. De E2 deed 

wat terug, 7-4. Dit was even een kleine opleving van de E2. De E1 ging verder 

met scoren. En volgens mij was de eindstand 10-4. Hierna werden nog de pe-

nalty’s genomen. Zowel de E1 als de E2 deden dit goed. Er zaten mooie penal-

ty’s bij!  

 

Jochem (E1) 
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E3 wint oefenwedstrijd 
Afgelopen zaterdag heeft CJVV E3 een oefenwed-

strijd gespeeld tegen Elinkwijk E5. 

Gelukkig, want de regulier competitiewedstrijd 

werd afgelast. Wel hadden we twee zieken 

(Moon en Robin) en was Ibrahim er niet. 

Luuk van Asten (F2) wilde graag meespelen 

waardoor we precies 7 spelers hadden. 

De E3 had er veel zin en al vrij snel kregen we 

onze eerste kansen. Iedereen werkte hard en de 

tegenstander kreeg bijna geen kans. 

Uiteindelijk is het 4-2 geworden. Heerlijk ge-

speeld op een mooie zaterdagochtend! 

 

Herman & Falco 

Voor de 2e week op rij mocht de D4 

spelen, ondanks het feit dat bijna 

het hele programma er uit lag van-

wege de sneeuw. De jongens had-

den op veld 2 weliswaar een onge-

wenste gast, maar dankzij de arbeid 

van Ilias en Azmi moest de sneeuw-

pop maar in stukjes langs de kant 

toekijken. 

 

Daarom kon de wedstrijd op tijd 

beginnen. Vandaag kwam VVZA D4 

op bezoek, een tegenstander waar 

nog niet eerder van werd verloren. 

CJVV had duidelijk een overwicht, 

vooral omdat de geel-zwarten feller 

in de duels waren. Vooral Ilias en 

Brian lieten zich gelden. Die hadden 

waarschijnlijk een paar extra suiker-

klontjes op. Tot grote kansen leidde 

het niet, ook omdat de bal op het 

gladde veld lastig onder controle te 

krijgen was. 

 

Achterin stond de verdediging onder 

de bezielende leiding van Luuk als 

een huis. Maarten, Adulsamed en 

Azmi stonden geconcentreerd te 

verdedigen en gaven geen kans 

weg. Toch viel geheel onverwacht de 

0-1 uit een dwarrelbal na een afge-

slagen corner. 

Zure nederlaag D4 (verslag van 9 februari) 

 

 

 

 

 

Uit welk land komt  
PSV-spits Tim Matavz? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige editie: Zuid-Afrika 

 Er ondanks de afgelasting er toch 

nog wel aardig wat oefenduels zijn 

gespeeld? 

 Veel spelers daar heel blij mee 

waren? 

 Het ook lekker weer was om te 

voetballen? 

 Jij je op kan geven als je jeugd-

scheidsrechter wil worden? 

 Hier in deze editie ook een stukje 

over te lezen valt? 

 We gewoon twee verslagen van de 

wedstrijd tussen E1 & E2 hebben 

ontvangen? 

 We heel blij zijn met zoveel  

enthousiasme? 

Wist je dat? 
Na rust besliste VVZA het duel bijna 

toen de bal na een scrimmage net niet 

in het doel verdween. CJVV was weer 

wakker en het antwoord van Abdes-

samad mocht er zijn. Met een welge-

mikt schot tekende hij de gelijkmaker 

aan.  

Hierna werd het overwicht van CJVV 

weer groter. Rechtsback Abdulsamed 

liet weer een paar fraaie rushes zien 

en met de schouderduw waarmee hij 

een tegenstander richting kantine 

kegelde, wekte hij opnieuw de belang-

stelling van de scouts van Cim Bom 

Bom, maar die hebben waarschijnlijk 

geen centen meer na Sneijder en 

Drogba.  

 

CJVV werd beter en beter, maar zoals 

zo vaak in de voetballerij valt de goal 

dan aan de andere kant. De spitsen 

van VVZA waren vlijmscherp, eerst 

tikte ze een vrij schop in, daarna wa-

ren ze net even sneller in een romme-

lige situatie voor het doel. De 1-3 ne-

derlaag was onverdiend en zuur, maar 

volgende week staan de koppies weer 

omhoog en de borst vooruit! 

 

Man of the match: Abdulsamed 

 

Hans Latour 

Hieronder is weer een verhaaltje van één van onze (jeugd) scheids-

rechters, die als het even uitkomt met zijn eigen voetbalwedstrijd 

bijna iedere week een wedstrijd fluit op CJVV. Hier wil ik jullie voor-

stellen aan Stephan Marsman, die zelf voetbalt in de D2. 

Afgelopen zaterdag heeft hij de wedstrijd CJVV F3- CJVV F6 tot een 

goed einde weten te brengen. 

 

Arnoud van Slooten 

 

 

Ik vind het heel leuk om elke 

zaterdag als ik zelf geen wed-

strijd speel de pupillen te fluiten. 

Je kunt na elke wedstrijd een 

drankje halen dat is dus ook wel 

de moeite waard! 

Het is ook goed geregeld want je 

krijgt een fluitje, bal en er word 

gezegd op welk veld de wedstrijd 

gespeeld word. 

 

Dus als jij je verveelt op zater-

dagochtend kom dan ook de 

pupillen fluiten! 

  

Stephan Marsman  

Nieuws van het scheidsrechters front 
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CJVV D1 - Sporting Almere D1 

  WaarWaarWaar   isisis dedede   bal??bal??bal??   

A 

B 

C 

Antwoord vorige editie: C 

Pupil van de week: Hamza Karimi 
Team: E10 

Wedstrijd: CJVV - NITA 2-1 

 

Link voor het filmpje!! 

http://youtu.be/WLrSgazLJCg


De Meern A2 CJVV A1 2-7 
Spakenburg B1 CJVV B1 5-0 
CJVV C1 Woudenberg C1 5-2 
CJVV D1 Sporting Almere D1 2-3 
CJVV E1 CJVV E2 10-4 
CJVV E3 Elinkwijk E5 4-2 
CJVV F1 CJVV F2 3-4 
CJVV F3 CJVV F6 7-3 

Uitslagen 
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MB1 Nika  Kuipers 17-2-1996 

B4 Eray  Güler 24-2-1996 

G- Lennart  Noort 21-2-1997 

C1 Timo  Greveling 21-2-1998 

C2 Anas  Benalla 11-2-1999 

D5 Job van Rietschoten 13-2-2000 

D1 William  Tucker 17-2-2000 

D6 Wim de Hollander 12-2-2001 

D7 Sofyan  Elyaa Goubi 17-2-2001 

D6 Zakaria  Maallam 20-2-2001 

E5 Raymond  Schmohl 17-2-2002 

E4 Mohamed el Hannaoui 23-2-2002 

F5 Hicham  Harchoui 21-2-2004 

F2 Luuk van Asten 26-2-2004 

OSN Thijmen  Klop 15-2-2005 

OSN Youssef  Moussaten 21-2-2005 

OSN Jochem  Flikkema 23-2-2005 

Kab Nehemiah  Mayga 11-2-2006 

Verjaardagen 

Wil je snel weten of jou training of wedstrijd doorgaat? 

Zeker in de winterperiode kan er wel eens twijfel zijn of jou wedstrijd doorgaat. Natuurlijk wil je graag voetballen maar 

soms zijn de weersomstandigheden dusdanig dat het echt niet kan.  

Zodra ik duidelijkheid heb, of er een wedstrijd of training afgelast is, zet ik dit meteen op de site. Op zaterdag weet ik 

dat vanaf ongeveer 07.30 uur, maar er kunnen omstandigheden zijn dat dit (veel) later bekend is. Bel alleen in hoge 

uitzondering naar de kantine mocht je twijfelen. 

Er is via de site een hele mooie mogelijkheid om meteen een mailtje of SMS-je te ontvangen die jullie meteen op de 

hoogte brengt of het voetballen of de training doorgaat. 

Ga hiervoor naar “afgelastingen” daarna “afgelastingen via e-mail” (of SMS) en selecteer dan je team. Vervolgens kan 

je je email-adres invoeren, (of als je via SMS heb gekozen, staat er in instructie hoe het moet doen). Dat is alles, als je 

dit gedaan hebt, ontvang je meteen een bericht zodra er een afgelasting is. 

Doen dus!!!!! 

Mocht je nog vragen hebben, of lukt het niet, loop dan even bij het wedstrijdsecretariaat binnen. Daar ben ik vaak te 

vinden, dan help ik even. 

 

Arnoud van Slooten 


